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VELKOMMEN TIL HEDEBOTURNERINGEN 2022

Velkommen til årets udgave af Hedeboturneringen. Det med stolthed at vi kan 
præsenterer den 48. udgave af vores populære turneringen. I år har vi besøg af hele 74 
hold, fra i alt 18 klubber. I løbet af weekenden kan vi derfor byde på 158 kampe, der er 
fordelt på de 3 haller i Tune. Fredag aften, hele lørdagen samt søndag formiddag byder 
på indledende kampe. Det hele afsluttes med et brag af finale kampe søndag middag 
og eftermiddag.

For at gøre stævnet så hyggeligt som muligt sker overnatningen igen i år på Tune Skole, 
hvilket gør at hele stævnet foregår inden for 500 meter. I år kommer der til at være ca. 
500 overnattende spillere og ledere på skolen.

Vi er glade for gensynet med alle jer, som tidligere har deltaget i Hedeboturneringen, og 
for at kunne byde velkommen til nye hold og klubber, som for første gang har valgt at 
deltage i vores turnering. 

Igen i år prøver vi med nye tiltag for at gøre det lidt sjovere at spille håndbold.  Så følg 
med på de sociale medier, facebook og instragram. Du kan også være med til at dele 
dine oplevelser via hashtagget #hedebo22. På vores facebook vil vi løbende ligge 
stemningsbilleder op fra stævnet. Husk at du altid kan tjekke resultaterne online på 
vores hjemmeside www.hedeboturneringen.dk - samt følg Hedeboturneringen på de 
sociale medier ved hjælp af hashtag #hedebo22. 

Med højt humør og en god sportslig indstilling er vi sikre på, at vi vil få en herlig 
weekend sammen her i Tune.

Endnu engang rigtige mange gange velkommen til Hedeboturneringen

Udvalget bag Hedeboturneringen 
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STÆVNEKONTOR
Stævnekontoret findes på 1. sal i Tune hallen, 
ved siden af caféteriet.

HOLDKORT
De udleveret holdkort skal afleveres i udfyldt 
stand til Stævnekontoret (1. sal i Tune 
Hallen) umiddelbart efter indkvartering.

ANKOMST
Indkvartering og spisning foregår på Tune 
Skole, ganske tæt ved Tunehallerne. Vi er på 
skolen fra fredag kl. 17.00.  
 
Lokale anvises ved ankomsten, så snart 
der er afleveret en overnatningsliste - 
samtidig med at der udleveres spisebilletter 
og T-shirts.

SPISETIDER
Spisning, for overnattende hold, foregår i 
spisesalen på Tune Skole.

Måltid Tidspunkt

Morgenmad 07.00 - 09.00

Middagsmad 11.30 - 13.30

Aftensmad 17.00 - 19.15

Følgende måltider er indkluderet i stævnet: 
Morgenmad lørdag, frokost lørdag, 
aftensmad lørdag, morgenmad søndag, 
frokost søndag.

KIOSK
I spisesalen er der en kiosk, hvor I kan købe 
frugt, sodavand, slik og chips m.m. samt 
kaffe og the. Kiosken er åben i og omkring 
spisetiderne samt fredag og lørdag aften. 

LOKALER:
Husk venligst på at vi låner skolens lokaler og 
at vi også gerne vil låne dem til turneringen 
næste år. 

Derfor: 

Respekter at ting ikke må fjernes fra 
lokalerne og at der ikke pilles ved 
de ting der tilhører skole og elever. 
Fuldstændig som var det Jeres eget 
klasselokale. 

Lokalerne skal afleveres søndag - naturligvis 
i samme stand som de blev modtaget i - 
senest kl. 12.00. Inden skolen forlades skal en 
leder fra holdet kontakte en af vagterne på 
skolen for at få godkendt lokaleafleveringen.

Det hold der afleverer det pæneste 
lokale, får et gavekort til dækning af 
et holdgebyr til næste års turnering.

OVERNATNING
Lokalerne er nomineret til det antal spillere 
og ledere der er tilmeldt, derfor er der ikke 
mulighed for forældre overnatning.

RYGNING MM. PÅ SKOLEN
Røgalarmerne på skolen er meget 
følsomme, hvilket betyder at ALT 
RYGNING og levende lys, inkl. 
E-cigaretter er forbudt på skolen. I 
tilfælde af udløsning af brandalarm pga. 
E-cigaretter og andet, viderefakturere vi 
bøden for falsk udrykning på kr. 5.000,- 
til vedkommende klub der udløser 
alarmen.
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SAMARITTER
Det er veluddannede samaritter fra Dansk 
Røde Kors, der har vagt ved stævnet i Tune 
Hallerne. Får du en skade, da henvend dig 
så hurtigt som muligt i samarittervagten. Jo 
før du kommer i behandling, jo bedre kan du 
blive hjulpet.

ADRESSER
Tune Skole: Skolegade 10

4030 Tune

Tune Hallerne 
 1, 2 & 3:

Tunehallerne

Tunehøj 7

4030 Tune

PRÆMIER
I alle rækker er der præmier til nr. 1 og nr. 2. 
Præmier uddeles efter holdkortet, dog højest 
til 12 spillere og 1 leder.

Præmieuddeling foregår umidelbart efter 
endt finale i hal 1 og vi beder de to finale hold 
stille op på banen efterfølgende.

I tilfælde af flere spillere / ledere tilknyttet 
holdet er der muligehed for at tilkøbe ekstra 
præmier.

DISKOTEK
Lørdag aften står i disko’ens tegn. Spisesalen, 
på skolen, vil for en aften blive omdannet 
til diskotek. Diskoteket vil have åbent fra kl 
20.00 - 23.00. Og der vil i løbet af aftnen 
blive spillet en masse hits som børnene kan 
danse og feste til.

BAD
Vi henstiller til at benytte badefaciliteterne i 
Tune Hallerne. Hallen har åben 30 minutter 
efter sidste kamp.

LEDERKOMSAMMEN
Imens børnene fester på diskoteket vil der 
for alle ledere lørdag aften kl ca. 20.30 
være komsammen, hvor vi byder på en let 
anretning og en masse  
hygge. 

Tilmelding skal ske via blanket til 
Stævnekontoret(1. sal i Tune Hallen) 
umiddelbart efter indkvartering.

OVERSIGTSKORT
Vi har lavet et oversigtskort over skole og 
hallen, samt hvor muligheden for at parkerer 
omkring skolen og hallen findes på: 

www,hedeboturneringen.dk/praktisk-info/
oversigtskort/

#HEDEBO22
Igen i år samler vi alle deltageres opleveleser, 
benyt dig derfor af #hedebo22 på 
Instagram, for at dele jeres oplevelser med 
os. 

Følg med på 
Facebook! 

Husk at vi under stævnet 
opdatere vores facebookside 

løbende med billeder, nyheder 
og historier

facebook.com/
hedeboturneringen.dk
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TAK TIL VORES SPONSORER

CENTERBAGEREN
TUNE

Tune AkuCare
v/ Akupunktør Gry Fisker

PAPPAS 
PIZZA 
TUNE

TUNE
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SPILLETID
Alle rækker spiller 2x11 minutter. 

Der spilles uden baneskift og stop af 
tid ved halveg.

PROTESTER
Protest skal afleveres skriftligt senest 20 
minutter efter kampen er afsluttet. Med 
protesten følger et gebyr på 100 kr. Husk 
legitimation i tilfælde af protest.

ONLINE RESULTATER
Husk – resultater og stillinger opdateres 
løbende og kan ses på vores hjemmeside 
http://www.hedeboturneringen.dk/.  Under 
‘Kampprogram’.

BRUG AF 
DISPENSATIONSSPILLERE
Vi følger HRØs regler i forhold til brug af 
dispensationer. Dispensationer som benyttes 
i HRØ turneringen kan benyttes.

Husk evt. dokumentation i tilfælde af at der 
opstår tvivl. 

SPILLEREGLER
Førstnævnte hold stiller op under uret og 
giver bolden op. I tilfælde af ens spillerdragt 
skifter sidstnævnte hold trøjer. 

En spiller må kun benyttes på ét hold under 
stævnet. Hvis en spiller deltager på mere end 
ét hold, er spilleren kun lovlig på det hold 
hvor han/hun spiller sin første kamp. Andre 
hold vil blive ulovligt og taberdømt sine 
kamp 0-3. 

Samtlige point og målscore opnået mod et 
ulovligt hold, tæller ikke med ved beregning 
af placering. På samme måde tælles point 
og målscore opnået mod et hold, der 
efterfølgende trækker sig heller ikke med ved 
beregning af placering.

Beslutning om eventuel karantæne 
som følge af rødt kort afgøres af 
turneringsledelsen. Rødt kort som følge af tre 
udvisninger giver ikke karantæne. Vi spiller 
efter HRØ’s regler, der er gældende i børne-
og ungdomsrækkerne. Dog er det her til 
Hedeboturneringen tilladt at have 12 spillere 
i truppen. Placering afgøres som nedenfor 
angivet. 

Placering afgøres som følger:

 1. Point
 2. Indbyrdes kamp 
 3. Målforskel
 4. Flest scorede mål
 5. Straffekast

Del jeres 
oplevelser! 

Tag billeder af jeres oplevelser 
til Hedeboturneringen 

og del det med os  
på Instagram via  
#Hedebo22 og  

@Hedeboturneringen
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PULJER
U9P: Gentofte Vangede, Brøndby HK, HIK 1, HIK 2, Tune IF

U11PB-1: Lyngby HK, HIK 2, Tune IF

U11PB-2: HIK 1, Gentofte Vangede, AB

U11PC: Gentofte Vangede, Gladsaxe HG, Jersie, Lyngby HK 1, Lyngby HK 2

U13PA: HIK 1, HIK 2, AB, Lyngby HK

U13PB-1: Gentofte Vangede, Herrestrup IF, HIK 2, Tune IF

U13PB-2: Lyngby HK, AB, Lynge Broby, HIK 1

U13PC: Gentofte Vangede, FHH90, Jersie, Tune IF

U15PA: HIK 1, FHH90, Lyngby HK

U15PB-1: Lyngby HK 1, SMUT BG, FHH90, HIK 2

U15PB-2: Lyngby HK 2, Jersie, Gladsaxe HG, Brøndby HK

U9D-1: Lyngby HK, Brøndby HK, Tune IF

U9D-2: AB, Gladsaxe HG, HIK

U11DA: HIK, AB, Lyngby HK

U11DB-1: Gentofte Vangede, Gladsaxe HG 1, HIK 1, Lyngby HK 1

U11DB-2: Jersie, HIK 2, AB, Gladsaxe HG 2, Lyngby HK 2

U13DA-1: Gladsaxe HG, HIK 1, AB, Tune IF

U13DA-2: Lyngby HK 2, Jersie, Lyngby HK 1, HIK 2

U13DB: Gentofte Vangede, Gladsaxe HG, Vindinge

AFGØRELSE AF 
SLUTSPILSKAMPE
I slutspilskampe, hvor resultatet er uafgjort 
efter ordinær spilletid, findes vinderen på 
følgende måde:

• 5 straffekast pr. hold af 5 forskellige 
spillere 

• 1 straffekast pr. hold til en vinder er 
fundet. Der skal benyttes nye spillere til 
alle på holdet har kastet

AFGØRELSE AF FINALEKAMPE
I finalekampe, hvor resultatet er uafgjort 
efter ordinær spilletid, findes vinderen på 
følgende måde:

• Omkamp 1x5 minutter, 

• 5 straffekast pr. hold af 5 forskellige 
spillere 

• 3 nye spiller, vælges - må godt være 
blandt de allerede valgte spillere, Disse 
skyder 1 og 1, hvis uafgjort efter en runde 
går man videre til næste spiller. Ved 
forsat uafgjort vælges 3 spillere igen 
efter forrige regel
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SPILLEDRAGTER - FARVER
Hvilke klubber spiller i hvilke farver? - her er oversigten over hvilke farver de enkelte klubber 
stiller op i. 
 

AB Grøn / Hvid

Brøndby HK Gul / Blå

FHH90 Hvid / Grøn

Herrestrup IF Blå / Sort

HIK  Hvid / Blå

Gentofte Vangede  Blå / Blå

Gladsaxe HG Hvid / Sort

Jersie HK Rød / Hvid / Rød

Lyngby HK Blå / Hvid 

Lynge-Broby IF Blå / Sort

SMUT BG Hvid / Sort

Tune IF Blå / Blå

Vindinge IF Gul / Sort

På gensyn til

HEDEBOTURNERINGEN 2023


